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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milý spoluobčané,
nezadržitelně se blíží vánoční čas, který nás vždy dovede k zastavení a zamyšlení nad věcmi, na které
během roku moc nemyslíme. Nadcházející adventní doba by měla být dobou pohody, pospolitosti, lásky,
přátelství a radosti. Časem pro odpuštění a usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění. Dnešní
hektická a uspěchaná doba, pracovní povinnosti a spousta dalších úkolů, nám však mnohdy dávají
zapomenout na poselství samotných Vánoc. Všichni víme, jak je mnohdy velmi složité dostát předsevzetím
a slibům, které si každoročně v tomto období dáváme. Věřím ale, že všichni my, občané Tuchořic, Třeskonic
a Nečemic prožijeme letošní Vánoce v krásné rodinné a přátelské atmosféře, vzájemné lásce a porozumění.
Udělejme si čas, zastavme se a poděkujme všichni za to, jaký náš život je, i za to, co krásného nám přináší a
čím nás obohacuje. Proto přeji nám všem, abychom si z každého dne dokázali brát hlavně to dobré. A věřím,
že se nám to podaří. Nosme si, prosím,
kousek Vánoc v našich srdcích i ve všech
dnech příštího roku a hledejme cesty k sobě
navzájem. K našim vzájemným vztahům i
ke všemu co nás potkává. I když to určitě
nemusí být vždy snadné. Upřímně děkuji za
vše, co se v letošním roce podařilo vykonat
i díky vaší spolupráci, toleranci a
pochopení. Do blížícího se roku 2022 přeji
všem hodně zdraví, pohody, úspěchů v
osobním životě, práci, studiu i podnikání.
Ladislav Kubiska, starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

NEZAPOMÍNEJTE
NA OZNAČENÍ POPELNICE
Upozorňujeme občany, kteří si vymění zničenou
nádobu popelnice za novou, aby se co nejdříve
dostavili na obecní úřad v Tuchořicích a tuto
skutečnost nahlásili. Zaměstnanci
obce oznámí firmě Marius Pedersen
v Lounech, že došlo k výměně
nádoby a odpadová firma v průběhu
7 pracovních dní přijede novou
nádobu olepit.
Pokud nebude nádoba olepena
nálepkou na svoz, nebude popelnice
vyvezena.

POPLATEK ZA ODPAD SE
ZVYŠOVAT NEBUDE
Zastupitelstvo obce, na svém zasedání 24.11.2021
rozhodlo, že se výše poplatku za odvoz odpadu pro
příští rok zvyšovat nebude.
Výše poplatků pro rok 2022:
• pes: 100,-Kč/ za každého psa
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• stočné (Třeskonice): 100,-Kč/osoba
• popelnice (trvalý pobyt): 600,-Kč/osoba
•popelnice (chalupáři,chataři): 600,-Kč/
nemovitost
Poplatky na rok 2022 zaplaťte až po 1.1.2022.
Úhradu poplatků za popelnici, psa či stočné
(pouze obec Třeskonice) můžete provést
bankovním převodem na účet obce č.ú.
4124481/0100, variabilní symbol uveďte číslo
domu. Tento způsob úhrady, v současné době,
obecní úřad doporučuje!!!
Stejným způsobem mohou uhradit odvoz odpadu
i chataři v chatových osadách. Do variabilního
symbolu uveďte číslo chaty.
Ti z Vás, kteří využívají placení formou splátek,
mohou tuto formu i nadále využívat, ale poplatek
musí být uhrazen v plné výši do 31.10.2022.

ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV
Jak jsme již informovali v minulém čísle
Tuchořického zpravodaje, obec přechází pod
nového poskytovatele služeb pro zasílání SMS
zpráv. Z tohoto důvodu jsme Vás žádali o

splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně
výrazně méně nákladným způsobem.

přeregistrování z Mobilního rozhlasu na Smart
Info firmy Galileo Corporation. Poněvadž jsme
zjistili, že se tak stalo u malého počtu osob,
provedeme v průběhu měsíce prosince Vaší
přeregistraci sami, abyste mohli dostávat i nadále
SMS zprávy. To zjistíte z SMS zprávy kterou
obdržíte a musíte do 24 hodin potvrdit!

Právní úprava tzv. milostivého léta nabyde
účinnosti dnem 28. října 2021. Od tohoto data
poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný
(dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak
nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení
(případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady
exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní
exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud
tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce
zastavena a soudní exekutor rozhodne o
osvobození od placení veškerých dalších
vymáhaných pohledávek přesahujících
zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v
němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale
povinný (dlužník) nejpozději do 28. ledna 2022
nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce,
exekuce mu poběží dál.

Podle naší zkušenosti jsou zprávy obdržené SMS
velice oblíbené,účinné a hlavně nejrychlejší, viz.
uzávěrka vody v obci z důvodu havárie apod.
Obecní úřad Tuchořice

„MILOSTIVÉ LÉTO“
Na základě žádosti Mgr. Petra Vokáče, náměstka
ministra vnitra pro řízení sekce legislativy státní
správy a územní samosprávy, v návaznosti na
usnesení Vlády České republiky ze dne 5.
listopadu 2021 č. 990/2021 si dovoluji informovat
o úpravě občanského soudního řádu, zákona o
soudních exekutorech a exekuční činnosti a o
změně dalších předpisů, a některých dalších
zákonech a zejména o možnostech jejich využití v
období tzv. „milostivého léta“.

Dosud nebyla nikdy v historii České republiky
žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit
svých dluhů. Zejména v případech, kdy exekuce
probíhá již delší dobu, může povinným
(dlužníkům) využití tzv. milostivého léta
zachránit nemalý finanční obnos, neboť se
povinnému (dlužníkovi) zcela odpouští úroky z
prodlení a jiné příslušenství.
Více informací na: https://exekuce.justice.cz/
milostive-leto/

CO JE MILOSTIVÉ LÉTO A JEHO VÝHODY
Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se
fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu
vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance

OPRAVY V OBCI
Jistě jste si všimli, že od srpna do října 2021 proběhlo v obci několik oprav, které obec financovala ze
svého rozpočtu.
Jednalo se o tyto akce: Oprava kapličky v Třeskonicích, Oprava autobusové čekárny v Třeskonicích,
Oprava zvoničky na návsi v Tuchořicích, Oprava oplocení před ZŠ Tuchořice . Zednické práce provedli Jiří
Taufner z Postoloprt a Milan Cabadaj z Bečova.
Výstavbu účelové komunikace, parkoviště a opravu rampy v areálu ZŠ Tuchořice
provedla firma ERKA Žatec.

Oprava kapličky v Třeskonicích
Kaplička, postavená v roce 1718, byla naposledy
opravena v roce 1991. V tomto roce došlo k opravě
omítek a věžičky, v roce 2016 došlo k opravě dveří. Letos
byla kaplička nově přeštukována a byl proveden nový
nátěr, vč. stříšky a věžičky. Finanční náklady byly ve výši
54 tis. Kč.
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Oprava autobusové čekárny v Třeskonicích
Na čekárně byly provedeny opravné práce a nový nátěr. Finanční náklady byly ve výši 32 tis. Kč.

Oprava zvoničky v Tuchořicích
Nejstarší zmínka o zvoničce na návsi je z roku 1850. Poslední oprava proběhla v roce 2006, byla opravena
střecha a kopulka. Nový nátěr fasády byl proveden v roce 2008, kdy byly zhotoveny i nové dveře. Zvonička
na návsi byla letos opravena, nově přeštukována a nově natřena. Finanční náklady byly ve výši 59 tis.Kč.

Oprava oplocení před základní
školou v Tuchořicích
Jak jste si jistě všimli i plot před základní školou
byl již v nevyhovujícím stavu a bylo nutné provést
výměnu plotu. Stavební práce spočívaly v omítnutí
a nabarvení sloupků, oprava stříšek na sloupcích a
nakonec nákup a montáž kovových sloupků a
plotových dílů. Celkové náklady na opravu a
výměnu oplocení byly ve výši 175 tis.Kč.
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Výstavba místní komunikace, parkoviště a oprava rampy v areálu ZŠ
Tuchořice
V letních měsících proběhla u základní školy v Tuchořicích dlouho plánovaná akce, jejímž úkolem byla
výstavba účelové komunikace a přilehlého parkoviště pro auta nejen pro zaměstnance školy.
Firma ERKA Žatec vybudovala zpevněnou plochu a betonové dlažby zajišťující příjezd do areálu a
parkování. Současně byla opravena i zděná rampa zajišťující bezbariérový přístup u bočního vchodu do
základní školy. Odvod dešťových vod byl zajištěn nově osazenou dešťovou vpustí, která byla odvodněna
pomocí nového potrubí, které bylo napojeno na stávající dešťovou kanalizaci v areálu školy. Finanční
náklady na tuto akci byly ve výši 1.350 tis.Kč.
Obecní úřad Tuchořice

KNIHOVNA TUCHOŘICE

ZPRÁVIČKY Z KNIHOVNY
ANEB

KNIHA NEMŮŽE BÝTI KNIHOU, POKUD NEMÁ
SVÉ ČTENÁŘE. (A. C. PASTORE)
A tak i naše knihovna si hledá své partnery čtenáře, kvůli kterým tady nadále zůstává. Naší
snahou je však zapojit ji i více do chodu obce, i když
toto fungování je v posledním období výrazně
limitováno současnou epidemickou situací. Tak co
se všechno podařilo?
Před uzavřením škol se povedlo setkat se se školáky
prostřednictvím družiny – a to časem stráveným
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nad rozečtenou knihou a knižními kvízy. Společně
(tedy za výrazné pomoci želvičky Jůlinky) se
podařilo zvládnout a zrealizovat pro děti z MŠ
dopolední blok společného listování s knihou
propojeného s psychomotorickým cvičením. Tyto
aktivity jsme si náramně všichni užili a už nám
Jůlinka našeptává, že pokud děti zvládnou školní
testování, ráda by je s námi zase v knihovně
přivítala na dalším skupinovém programu.
Někteří aktivní čtenáři již zaznamenali, že
knihovna prošla v průběhu neplánovaného
uzavření výraznější proměnou jejího obsahu, ale i
vlastního prostoru. Došlo k revizi jednotlivých
svazků, aktualizaci knižní nabídky, vše za podpory
metodičky MK Louny.
K dnešnímu dni jsme
schopni nabídnout poměrně širokou paletu žánrů a
vyhovět většímu spektru čtenářských chutí za
pravidelné tříměsíční aktualizace titulů.

Největší počet knih je v sekci pro dospělé – je tu
aktuální nabídka trillerů, detektivek např.
Cornwellová, Tokarczuková, romantické literatury
např. Roberts, Fieldingová, Steelová, románů,
zejména historických např. Follett, Vondruška.
Najdete tady současné české autory jako je
Dvořáková, Čechová, Málková, Cimický.

Kromě zachované standardní klasiky (vhodné i pro
středoškoláky) – Jirásek, Němcová, Čapek, Mináč…,
uchováváme i starší tisky z počátku minulého
století prezentující zejména obrozeneckou
literaturu. Datování těchto knih mimochodem
svědčí o tradici obecních knihoven v naší oblasti.

Druhou významnou položkou je dětská část –
zastoupena je od leporel až po literaturu pro
dospělé. Samotné děti nejraději sahají po knihách
Březinové, Fučíkové, Fiškarové či po příbězích
holčičky Máši a jejího medvěda, v neposlední řadě
po komiksových příbězích.
Několik zástupců tvoří odborná literatura –
aktuálně nejvíce zastoupena literaturou
historickou vztaženou zejména k válečnému
období. Ale po dohodě s knihovnicí je možné
tento stav průběžně proměňovat dle zájmu
čtenářů.
I nadále platí: členství v knihovně je zdarma.
Michaela Pilařová, Renata Hajná – knihovna
Tuchořice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

byly ve spolupráci s Obcí Tuchořice. Halloween ve
spolupráci s hasiči a SRPŠ.

V letošním roce jsme začali mnohem aktivněji
spolupracovat s rodiči a prarodiči. Už v měsíci září
nám rodiče vypomáhali s organizací týdne
otevřených dveří v rámci 100 let české školy v
Tuchořicích. I během oslav Halloweenu rodiče
vypomáhali s přípravami i organizací. Obě akce

Na začátku listopadu proběhla tvořivá dílnička pro
rodiče, prarodiče i obyvatele Tuchořic s vánoční
tématikou. Pravidelně každý měsíc paní učitelka
Alena Likešová v MŠ organizuje Tvořílka, který je v
současné době omezen pouze na děti z MŠ a bez
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rodičů z důvodu epidemiologické situace. Určitě
máme v plánu společné tvořivé dílny s rodiči a
prarodiči.

které mělo za cíl zopakovat a přiblížit tradici
svatého Martina.
Nejstarší žáci skládali papírové lucerničky se
symboly svatého Martina, mladší žáci vyráběli
papírovou husu, meč a plášť svatého Martina, ti
nejmladší měli za úkol nazdobit Martinovy koně.
Závěrem si všichni pochutnali na výborných
svatomartinských rohlíčcích.

Připravujeme malý koncert před budovou školy na
6. 1. 2022 v 15. 30 hodin (hodinu ještě upřesníme),
kde si společně s rodiči i obyvateli obcí společně
zazpíváme a ukončíme období vánočních svátků.
Kdo bude chtít přispět na Tříkrálovou sbírku,
bude mít možnost právě v tento den v prostorách
školní zahrady.
V lednu si s rodiči i žáky připravíme masopustní
masky, které využijeme v době masopustního
průvodu v měsíci únoru v době šedivého úterka.
Budeme rádi, když se k průvodu masek přidají i
ostatní lidé z obcí.
Pokud nám to situace dovolí v březnu společně s
rodiči a SRPŠ proběhne maškarní bál na sále U
Jožana. Nebude chybět ani velikonoční dílna, kde
bychom rádi uvítali rodiče a prarodiče, kteří
předají dětem něco ze své šikovnosti a umu.
Velikonoční dílna bude otevřená pro děti, žáky
školy, jejich rodiče i prarodiče. Na Den dětí je
naplánován menší pěší výlet s opékáním buřtíků.
Na závěr roku plánujeme školní akademii.

INFORMACE PRO RODIČE MŠ A ZŠ
Ukončení výuky bude 17. 12. 2021.
OD 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022 bude MŠ a ZŠ
uzavřena.
V MŠ od 20. 12. bude drobná rekonstrukce prostor
(výměna koberců). Celý prostor zaměstnanci ZŠ a
MŠ vyklidí během 17. 12. 2021 po 16. 00 hodině.
Po vánočních svátcích se prostor bude upravovat,
aby po návratu do MŠ měly děti nové a příjemné
prostředí.

ŠKOLA OSLAVILA SVÁTEK
SVATÉHO MARTINA
Dne 11. listopadu 2021 ZŠ a MŠ Tuchořice
společně oslavili svátek svatého Martina. Svatý
Martin sice nepřijel na bílém koni, ale svatý
Martin se ve škole zastavil se svým koněm, aby
děti pozdravil a potěšil. Na svátek se připravovali
všichni zaměstnanci školy, ale i rodiče. Školní
kuchyně připravila svatomartinskou husu, rodiče
napekli svatomartinské rohlíčky. Dokonce i
tatínkové pekli! Paní učitelka Blanka Knižková se
svou třídou nachystala svatomartinské tvoření,
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VÁNOČNÍ DÍLNA
V úterý 9. listopadu 2021 se uskutečnila vánoční
dílna s rodiči, kdy si rodiče
společně se zaměstnanci
školy vyzkoušeli práci s
hlínou pod vedením
zkušené Aleny Gruntové.
Maminky nezapomněly na
výborné občerstvení a
dobrou náladu. Dílna
proběhla v příjemné
atmosféře, všem se
podařilo zapomenout na běžné starosti či
nepříjemné dění kolem nás. Dílnu zopakujeme za
čtrnáct dní, v úterý 30. listopadu znovu od 16:00
hodin, kdy keramické výrobky budeme glazovat.
Budou-li mít další maminky, babičky i ostatní z
obce zájem něco si vyzkoušet, vytvořit, vyrobit
nebo jen si přijít popovídat u dobrého čaje přijďte
mezi nás. Budete srdečně vítáni.
Ivana Zilcherová a Anna Pilařová, ZŠ Tuchořice
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ŠKOLA OSLAVILA 100. VÝROČÍ
Oslavy výročí místní školy začaly v pondělí
14.9.2021. Následující týden probíhal ve škole týden
otevřených dveří, kdy probíhalo vyučování
zábavnou formou. Rodiče, prarodiče, bývalí žáci a
ostatní přátelé školy měli možnost navštívit školu a
nahlédnout do probíhajícího vyučování. Oslavy
probíhaly až do pátku, na který byl připraven velký
program.
V pátek 17.9.2021 přivítala všechny přítomné
ředitelka školy Mgr. Ivana Zilcherová a starosta
obce, který promluvil o historii školy. Dále
promluvila Marta Říhová (jako zástupce rodičů) a
bývalá žákyně školy Renata Helmová z Třeskonic.
Následně proběhl křest Almanachu školy a
kalendáře, které vznikly na počest tohoto výročí.
Křtu se ujal vnuk prvního správce školy pana Plačka,
Zdeněk Lehman. Almanach obsahuje převážně
fotografie, jak současné, tak i minulé. Pro potřeby
oslav byly vydány pouze 2 kusy almanachu .
Vzhledem k velkému zájmu je pro zájemce zajištěn
dotisk. Kalendář byl během oslav prodáván a zbylé
kusy jsou k dispozici v budově ZŠ.
Po křtu proběhlo slavnostní předání stavebních
plánů obecné školy panu starostovi, jako zástupci
obce. Tyto plány budou uloženy v archivu obce.
Významným hostem při slavnosti byl nejstarší žijící
bývalý žák školy, Rudolf Stambrecht z Tuchořic. Pan
Stambrecht navštěvoval školu v letech 1945-1949.

Po uvítacím ceremoniálu následovalo taneční
vystoupení dětí ZŠ a MŠ.
Jako vzpomínka, těchto významných oslav, bylo
vyrobeno několik upomínkových předmětů, např.
hrnečky s vyobrazením školy, nástěnný kalendář s
historickými fotografiemi nebo magnetka s
vypodobněným dřevorytu z roku 1926 od učitele
Bedřicha Studničky. Tyto předměty jsou stále k
prodeji v budově Základní školy.
V návaznosti na výročí školy jsem požádala o pár slov
bývalého ředitele školy Mgr.Bc. Karla Folbera
a
současnou ředitelku Mgr. Ivanu Zilcherovou.
Karel Folber, bývalý ředitel tuchořické školy, který
na naší škole působil v letech
2007-2011, významně se zasloužil
o rozvoj školy a modernizaci
počítačového vybavení.
Jak vzpomínáte na tuchořickou
školu a celkově na obec
Tuchořice?
Tuchořice osobně vnímám jako
jednu z nejhezčích obcí na Žatecku a Poddžbánsku.
Jsem nadšený cyklista, pravidelně jezdím úsek
Liběšice – Tuchořice – Markvarec a s radostí
pozoruji, jak se Tuchořice rozvíjí. Obecní úřad má
nový kabát, hodně se pracovalo na škole a jejím
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okolí, všiml jsem si opravy nádrže na návsi,
registruji taky pestrý společenský život. Pokud jde
o školu: v životě člověka jsou štace, na které z
nějakého důvodu vzpomíná s radostí dlouhé roky.
Působení na základní škole v Tuchořicích mezi
takové vzpomínky rozhodně patří.
Slavíme letos 100 let od vzniku české školy v
Tuchořicích. Co byste popřál naší škole do
dalších let?

Do dalších let bych škole přála hodně skvělých a
výborných žáků, kteří budou pyšní na tuchořickou
školu. Bývalí absolventi, se kterými jsem měla
možnost o tuchořické škole hovořit, jsou opravdu
na školu pyšní. Mnoho z nich se sem rádo vrací.
Samozřejmě škole přeji kvalitní zaměstnance,
kteří budou společně budovat příjemné prostředí,
kde se všichni budou cítit dobře.
Milena Hovorková, kronikářka obce

Je to velmi jednoduché. Škole bych popřál na
prvním místě děti. A pak samozřejmě obětavé a
angažované učitele a chápavého zřizovatele. To
ostatní už se dostaví samo.
Ivana Zilcherová, současná ředitelka školy.
Zasloužila se o vybudování
multifunkční učebny s 3D
tiskárnou a v rámci projektu
Přírodních zahrad nechala
vybudovat v zahradě ZŠ a MŠ
naučné přírodní prvky.
Slavíme letos 100 let od vzniku
české školy v Tuchořicích. Co byste
popřála naší škole do dalších let?

ROZHOVOR

DANUŠE KIŠŠOVÁ

V návaznosti na výročí tuchořické školy jsem
požádala o rozhovor Danuši Kiššovou, bývalou
učitelku a vychovatelku školní družiny a
zároveň nejdéle působící pedagožku na naší
škole.
Jak vzpomínáte na své
začátky? Lišily se Vaše
představy se skutečností
v působení v tuchořické
škole?
Můj první dojem nebyl
zrovna nejlepší, protože
jsem si představovala,
když nastoupím do
školní družiny, bude tam
spousta dětí a her. Ale
skutečnost byla jiná.
Byla tam jedna
místnost, koberec a 12
polštářků-bulánků. Nebyla tam žádná stavebnice, žádné

hry, nebyl tam ani nábytek. Postupně se školní družina
dovybavovala a dokoupil se nábytek i hry.
Jak jste oživovala vyučování?
Pořádali jsme exkurze do JZD nebo do mlékárny. Veliká
výhoda byla, že autobus mělo JZD, ale také SOKOL. My
jsme dost cestovali, děti to měly zdarma. Jezdili jsme
každý měsíc s dětmi do Mostu do divadla a rodiče
zaplatili pouze vstupenku.
Snažila jsem se rozvíjet děti v oblasti jak výtvarné, tak
pracovní, hudební, tělovýchovné, přírodovědné,
vlastivědné. Ke každému vyučovacímu předmětu jsem si
udělala plán. Rozvíjela jsem předmět a toho jsem se
držela.
Všechno jsem si připravovala sama a podle sebe, také
jsem čerpala z různých pedagogických příruček,
navštěvovala knihovnu nebo si kupovala knihy.
Ve výchovách jsem se postupně zdokonalovala a využila
přátele, s kterými se konaly besedy, ať to byli včelaři,
holubáři, hasiči, myslivci, ale také jsem zvala policii,
piloty nebo hasiče. Radost nám udělali všichni ti, kteří
nám mohli něco ukázat a o něčem nám popovídat.
Vzpomínám si na spolupráci s panem Daňkem. On byl
voják v Žatci, a tak nám zprostředkoval vojenský den a
naše děti byly v tanku, seznámily se s technikou a také
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jsme jeli autobusem JZD Tuchořice. V Žatci u vojáků se
konal program na celý den. Podruhé přijeli vojáci na
hřiště do Tuchořic. Přivezli s sebou vysílačky a naše děti
si vyzkoušely práci s nimi a střílely dokonce na terč.
Měla jsem vždycky velikou radost, že se mi něco povedlo.
Sama jsem si vymýšlela aktivity, protože nemám ráda
stereotyp. Mám ráda něco nového pro děti. Hlavně aby je
to zajímalo, aby si z akcí odnášely něco nového.
V rámci hudební výchovy jsme tu měli na návštěvě pana
Aleše Musila, který ukázal dětem dechové nástroje. Také
velice zajímavá přednáška.
Moje první zážitky na které si vzpomínám, byly s panem
ing. Václavem Pilařem z přírodovědné oblasti. Chodil
s námi do lesa s panem Radkem Tabulkou. Pro školu a
pro školku dělali nádherné besedy. To jsme se poučovali i
my. Dokázali dětem vše krásně vysvětlit tak, že se jich
neustále vyptávaly a velice je to zajímalo.
Nebo třeba exkurze k manželům Šůmovým, kteří nám
vždy vyšli vstříc. Navštěvovali jsme jejich malé
zemědělství, provedli nás a vysvětlili nám funkce
jednotlivých pracovních strojů a nářadí. Tam jsme
chodili každý rok.
I do kravína jsme zašli. Pan Karel Pexa nám udělal
takovou besedu, kdy nám úplně propočítal kolik se
z litru mléka udělá sýra nebo tvarohu. Kolik kráva nadojí,
čím se krmí krávy, vše i s názornou ukázkou. Snažila
jsem se, aby děti poznaly všechno, co mohou.
Učili jsme děti se kulturně vzdělávat, např. jak se chovat
v divadle. Opravdu jsme se snažili, aby děti měly od
každého něco. Aby byly zasvěceni do společnosti a
nebyly překvapeni z některých věcí.
Měli jsme tu i zdravotní sestru, která je učila umělé
dýchání. Učily se i důležitá telefonní čísla, aby je znaly hasiči, policie, záchranná služba a záchranný
integrovaný systém 112.
Navštívili jsme i chráněnou dílnu, se kterou nás
seznámila paní Lucie Rendlová a autoservis pana Petra
Hrdličky.
Akcí bylo opravdu hodně. Jedna hezčí než druhá.
Ale to bych mohla jmenovat stále. Je toho za těch 40 let
tolik, že mi určitě někteří prominou, že jsem je
nejmenovala. To je tak rozsáhlé. Já bych chtěla všem moc
poděkovat, za to, co pro nás udělali a nikdy nás
neodmítli.
Jaké předměty jste učila? Co jste nejraději dělali?
Moje specializace je výtvarná výchova, ale mám ráda i
tělesnou výchovu. Byla nás parta asi šesti vychovatelek z
Liběšic a Žatce. Pravidelně jsme na Mládí v Žatci dělaly
lehkou atletiku. Naše děti si odnášely diplomy, na které
jsme se skládaly, protože na to nebyly peníze. Všichni
odcházeli s radostí a výhrou a než jsme odjeli domů,
oslavili jsme to v cukrárně zmrzlinou nebo dortem.
Měla jsem ráda i přírodu, různé branné hry. Při
přírodovědných procházkách si děti prohlubovaly
přírodovědné i vlastivědné znalosti.

Nejvíce mě ale zajímala výtvarná výchova. V Tuchořicích
byla cihelna, která měla výbornou hlínu, z níž jsem
začala tvořit keramiku. Na keramiku mě namotivoval pan
ředitel Dovala, který z ní uměl tvořit krásné sovy.
Nejprve jsem dělala takové egyptské motivy, to byla
vlastně barva červená s černou a pak různě. Tvořili jsme
postavy, zvířata a cokoli nás napadlo. Na cihelně jsme to
nechali i vypálit, takže to mělo zajímavou barvu. Poté
jsem využila dalších známých a díky JZD mi vozili
z porcelánky z Loun kaolinovou hlínu, z které jsme také
vyráběli. Dostali jsme ji i přes známé zdarma. Když jsme
výrobky dotvořili, musely se usušit, naglazurovat a
vypálit. To je takový proces. Pan Klokočník z JZD nám
vše vozil. Spolupráce byla vynikající.
K jakým dalším činnostem jste děti vedla?
Vedla jsem
děti i k
veřejně prospěšným pracem.
Pracovali jsem pro SOKOL Tuchořice, kde jsme dělali
brigády- hrabání listí, sbírání suchých větviček. Takové
lehké práce. Hlavně, aby děti věděly, jak chutná práce, a
že se musí pracovat, aby měly sílu. Byly šikovné. Když si
třeba vezmete, že tuchořičtí podnikatelé zajišťují dětem
Den dětí, proč třeba současné děti nejdou pomoci, i jako
na oplátku, podnikatelům nebo Sokolu s úpravou okolí.
Něco za něco. To jim třeba nemůže vůbec ublížit.
Pracovali jsme i kolem školy- sázeli kytičky, kopali. Když
jsem kdysi nastupovala do školy, okolo ní byly skalky a
rybníček s leknínem. Pak několikrát přišla velká voda a
vše zaplavila blátem, které se muselo uklidit a už tam
časem nic nerostlo. Nakonec se vysel trávník a zasadily
ozdobné túje.
Chtěla bych vyzvednout práci tuchořických dětí. Nikdy
se nebály pracovat a to se mi líbilo, protože v současné
době si myslím, že to dětem chybí.
Sbírali jsme i byliny. Sbírali jsme hloh, hluchavku bílou,
šípky, vlaštovičník. Soutěžili jsme i mezi školami. Chodili
jsme sbírat i se školnicí paní Hanou Janichovou a s paní
ředitelkou Jindřiškou Rybákovou, která na to také ráda
vzpomíná. Děti měly košíky a rukavice, byly vybaveny.
Na půdě doma jsem byliny potom sušila a manžel je
odvezl do Žatce do výkupu. Na Vánoce jsme z výtěžku
zakoupili malé dárečky. Pro myslivce jsme sbírali
kaštany, žaludy a také jsme sbírali papír. Ten jsme sbírali
hodně dlouho a za něj jsem zakoupila čtvrtky nebo co
jsme potřebovali na pracovní činnost, aby to nemuseli
kupovat rodiče.
Co jste měla raději učitelství nebo vychovatelství?
Přiznám se učitelství mě bavilo, ale já jsem si udělala
obor vychovatel, protože tam mě netlačil čas, jako od
hodiny do hodiny. Dále jsem nikdy děti nechtěla
známkovat, protože si myslím, že se děti pořád vyvíjí,
takže kdybych někomu dala třeba trojku, tak bych jim
mohla znechutit školu. Proto jsem si vybrala obor
vychovatel. Chtěla jsem s nimi být venku v přírodě.
Vytvářeli jsme.
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Vzpomněla byste na své spolupracovníky?
Mezi první patřil ředitel Pavel Dovala a paní učitelka Eva
Kaderková ze Žatce. Dalo by se říci, že byli moji
zavádějící učitelé. Učili se tenkráte plné úvazky. Až
později došlo ke změně.
Ráda vzpomínám na pana učitele Petra Bernarda i na
paní učitelku Alenu Gruntovou. Oba jezdili ze ZUŠ
z Postoloprt za našimi dětmi. Paní Gruntová měla
výtvarný obor a pan Bernard měl výuku na flétnu, pak na
harmonium. Obdivovala jsem jakých dosáhl výsledků.
V září začal a v prosinci na advent už děti hrály na
flétničky u stromečku. Bylo to moc pěkné. On to byl
pozitivní člověk, stále se usmíval a děti ho milovaly.
Paní Janichová Hanka měla velkou sílu, když bylo
zapotřebí vzala za práci a vše šlo jednoduše a rychle. Než
začal obecní úřad sekat trávníky, tak jsme sekali trávníky
my. Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Kubiskovi,
starostovi obce, za ochotu. Zařídil nám vše, co jsme
p o t ř e b o v a l i . Ve l k ý d í k s i z a s l o u ž í m a n ž e l é
Poděbradských, kteří nám pomáhali s úpravou školy, od
půdy až po sklep a celého okolí.
Já vzpomínám na všechno v dobrém i na ty ostatní
spolupracovníky.
Za pana ředitele Folbera se vydával i časopis
„Tuchožáček“. Po jeho odchodu na novinách ještě asi 2
roky pracovala paní učitelka Monika Chrzová. Po dvou
letech ale odešla učit na základní školu do Slaného.
Velice ochotná paní učitelka, která se dětem věnovala
např. doučováním. Jak viděla děti po nemoci, snažila se
je učivo doučit. Mně také radila. Na její popud jsem se
zapojila i do projektu „Čte celé Česko“. Se svou školní
družinou jsem se zúčastnila. Bylo to o tom, že nečtou
děti, ale předčítá jim učitel. Zorganizovala i setkání v
domově „Bez zámků“, kam pozvala liběšickou školu a
pana Jana Přeučila a paní Evu Hruškovou. A oni pro děti
připravili program.
Účastnili jste se i soutěží? A Vaše úspěchy?
Soutěže jsem vyhledávala z různých novin, časopisů i z
pedagogických časopisů. Nikdy jsem si nepomyslela, že
naše děti z tak malé školy dosáhnou takových výsledků
ve výtvarné výchově. Soutěží bylo hodně. Já měla radost,
ne za sebe, ale za děti, že se jim to povedlo.
Zmínila bych některé soutěže: byla to velká mezinárodní
soutěž „ Maďarsko“. Diplom dostaly 4 děti za keramiku i
základní škola obdržela diplom. Práce byla vystavena v
galerii Zánka u Balatonu. To byla dětská galerie a já jsem
měla velkou radost. Pak to byla mezinárodní soutěž a
jmenovala se „Lidice“. Soutěž vyhrál Jaroslav Janich.
Dostal čestné uznání. Udělal kohouta a slepici. Pak to
byla zajímavá soutěž „Afrika dětskýma očima“. Tam děti
taky vyhrály. Byla to soutěž, která probíhala v Praze.
Pořádala ji africká společnost a soutěž nám
zprostředkovala magistra Jana Jiroušková. Oceněná byla
Lenka Šipošová, konalo se to v Praze v zoologické
zahradě. Tam byl koutek, kde jsme byli přivítáni, hlavně
děti, kteří byli ocenění. Přišli afričané z té společnosti, s

kterou se spolupracovalo a předávali dětem ceny.
Pamatuju že Lenka dostala takovou krásnou vyšívanou
taštičku. Její rodiče Pavel a Lenka Šipošovi mě také vzali
s sebou na předání. To byl moc hezký den.
Sháněla jsem také pro děti něco abych jim k tomu mohla
něco přidat. Třeba jsem jim sehnala perníky, které se
dělali na Lipně v bývalé školce. A tak po známých jsem
sháněla něco navíc, protože si to děti zasloužili.
Jako další soutěž bych zmínila „Alšova země“. To bylo
taky za keramiku. Děti také byly ohodnoceny a obdržely
diplomy a dárky.
Ve škole jsem našla pytel a když jsem to otevřela tak
jsem tam našla šamotovou hlínu, která se musela
rozdělat podle určitého poměru s vodou, rozpracovat,
uhníst a udělat z toho těstíčko a z toho jsme tvořili.
Potom jsem to nechala vypálit také v tuchořické cihelně.
A když se výrobky vypálily tak to bylo takové červené
krupičkovaté. Děti z toho dělaly krokodýly, chobotnice
apod. vypadalo to opravdu moc pěkně. Ona ta keramika
je krásná v tom, že to naplácáte, naglazurujete ale z té
pece to vyjde úplně jinak. Děti ale mají velice bohatou
fantazii.
Další soutěž byla cena Itálie, tu mi našel syn. Tam bylo
libovolné téma. Děti mohly malovat co chtěly. Tak jsme
také malovali a některé děti vyhrály. Už si nevzpomínám
kdo. Z italské ambasády nám poslali velikou tašku, ve
které byly pro děti pohádkové knížky, Italština od
1.stupně až po střední školu a další maličkosti.
Zmínila bych jednu charitativní soutěž. Tahle soutěž se
jmenuje Stonožka (Hnutí“ Na vlastních nohou“) a stále
funguje stále. Tu Stonožku založila v roce 1990 paní Běla
Jensen. To je Češka, žijící v Norsku. Tam založila svou
společnost. Začala tou Stonožkou. Děti tvořily vánoční
přáníčka, ty se jí posílali, dozadu zapsali jenom jméno,
příjmení a věk. Ona je prodávala a když je prodala, tak
vybranou částkou přispívala do různých nemocnic na
přístroje. Tu vyhrála i má dcera Lada Kiššová. Tenkráte
bylo pozváno na Staroměstské náměstí v Praze 100 dětí.
Uváděl to Marek Eben a popřála jim Běla Jensen a popřál
jim i Václav Havel. To byla zajímavá soutěž. Byla jsem
velice překvapená, že takové jednoduché přáníčko, kde
byly 2 sněhuláci, bylo vybráno.
Pak byla další soutěž, která mě hodně dojala. Konala se v
Plzni a námět byl, aby si děti vymysleli léčivou rostlinu,
pojmenovali ji a určily co by měla rostlina léčit. Malovali
jsme to na formát na A2. Nemohla jsem se rozhodnout,
která kresba je hezčí. Tak jsem každou práci podepsala a
všechny jsem odeslala. Tenkráte přišla z pošty paní Hana
Janichová. To byla naše školnice, která nám výkresy
posílala a přinášela dobré zprávy, když jsme něco vyhráli.
Přišla ke mně a říká „Dano ty budeš plakat. Já myslím, že
jste v Plzni vyhráli. Obdrželi jste velikou krabici jako od
televize“. Když jsem ji otevřela, nemohla jsem ani dýchat.
Tam bylo poděkování za práce. Děti obdržely batohy,
trička, čelenky, peněženky, pexesa, potom obaly na CD,
no bylo toho hodně. Předali jsme to dětem, i pro ně to
byl veliký zážitek.
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Pak to byly i menší soutěže, např. „Bramax – střecha nad
hlavou“. Děti měly namalovat domek a každý si měl
vymyslet jinou střechu, jinou barvu, jiný tvar a slogan k
tomu. Pro malé to bylo trošku náročnější, ale práce měli
pěkné. Obdrželi tenkrát taky všichni velké pastelky.
Takové dary, které potěšily.
Vzpomínám i na fantazy soutěž „Automobil roku 2000“.
To jsme malovali všichni ve školní družině a dostali jsme
opět balíček. Soutěž vyhrála Verunka Poděbradská. Ta
dostala model auta wolsvagen na noze a vše otevírací.
Nádherné.
Kromě malování na chodník jsme malovaly i na
parkovišti. A také na návsi. To bylo ještě za pana ředitele
Pavla Dovaly.
Jak vzpomínáte na ředitele s kterými jste
spolupracovala?
Pan Pavel Dovala byl vynikající sportovec, výtvarník,
matematik. Matematika a geometrie- to muselo být
všechno přesné- tužky, kružítka. Ze začátku dělal dětské
dny. Taky spartakiádu s dětmi dělal.
S paní ředitelkou Jindřiškou Rybákovou jsem pracovala
nejdéle - 18 let. Píšeme si dodnes. Vztahy nádherné, děti
milovala. Sedla si u oběda ke mně a říkala „Podívej
Danuško, všechny děti jsou hezké“.
Do školy k nám chodili také romové, a když nepřišli, tak
paní ředitelka řekla „Pohlídej mi Danuško na chvíli děti“
a šla k nim domů, zabouchala a zavolala „Do školy“.
Naučila děti chodit do školy. Měla dobrý vztah i
k místním starším lidem. Na tom si zakládala.
Spolupráce byla s ní bezvadná. Do školy v přírodě jsme
jezdili za paní ředitelky Rybákové. Za pana ředitele
Dovaly se jezdilo na hory. Za každého něco jiného.
Pan ředitel Karel Folber byl velice mladý a šikovný
člověk. Podařilo se mu sehnat finanční prostředky na
nákup keramické pece. Provedl celkovou modernizaci
počítačového vybavení ve škole. Koupil i interaktivní
tabuli. Líbilo se mi, že se o nás zajímal. Vždycky si
v pátek s námi sedl k obědu a říkal „Tak co děvčata, co
máte v plánu.“ A v pondělí zase „Tak co děvčata, jak jste
se měla, kde jste byla“. Krásně se k nám choval. Poznala
jsem i jeho maminku, také učitelku, velice sympatická
paní. Pan Folber měl krásné jednání i krásné chování.
I pan Bernard, který děti učil hrát na hudební nástroje
měl takové chování.
Vyjmenujte vlastnosti, které by měl mít správný
pedagog.
Těžká otázka. Určitě vzdělaný, měl by mít praxi, umět
mluvit, a aby se u něj dítě cítilo dobře. Také pozitivní, to
by mělo převažovat. Děti mají zranitelnou dušičku.
Myslím si, že obzvláště na malotřídní škole, kde jsou
spojené ročníky, by měl být opravdu ten nejzkušenější
učitel. Základní škola právě podle názvu, je instituce, kde
by dítě mělo dostat opravdu ten základ. Od výuky až po
výchovnou činnost, a aby se umělo začlenit do vyšších
ročníků a společnosti.

Ještě bych dodala malý poznatek. Někteří rodiče začali
dávat své děti z malotřídky pryč. Jednou jsme seděli
s paní ředitelkou Rybákovou a ona prohodila takovou
krátkou větu „Jedna a jedna jsou na každé škole dvě“.
Všude je to stejné. Záleží opravdu na učiteli jak se
k výchově a výuce postaví.
Když jsem šla poprvé učit, zastavila jsem se u své
maminky s obavou, co budu první den ve škole dělat, až
se postavím před děti a moje maminka mi řekla „Buď na
ně hodná, protože mají rodiče celý den v práci a hlavní
část dne tráví ve škole.“
Jak byste charakterizovala děti ve svých začátcích a
současné děti?
Děti v dřívější době byly skromnější, ale i nyní se
setkávám se skromnými dětmi. Ale to vše přinesla doba,
ta modernizace. Ten hlavní rozdíl je spíše v tom, co
vlastní. Dříve nebyly mobily, počítače apod. a nyní ano a
děti s tím už umí, a to je do dnešní doby dobře. Teď se to
ukázalo v té pandemii. To je dobře že umí tyto
vymoženosti doby použít a využít. Jednou tu techniku
budou potřebovat. Moderní technika je už i v traktorech.
Dříve to nebylo, ale je to dobou. Jinak bych řekla, že děti
jsou stejné a záleží na tom učiteli a vychovateli jaký
program pro něj připraví. Když připravíte program, který
je zajímá, něco nového, tak děti nezlobí. Děti se musí
podchytit. A jestli jim uletí nějaké slovíčko, tak se
musíme podívat na dospělé. Děti za to nemůžou, oni to
slyší, tak to i řeknou. Dětská dušička je moc hezká. Děti
mají nádherné nápady, musíme je nechat se projevit. To
se někdy až divíme.
Slavíme letos 100 let od vzniku české školy
v Tuchořicích. Co byste popřála naší škole do dalších

let?

Já bych popřála všem, kteří tam jsou a kteří tam přijdou,
aby byli štastní tak jako já, aby dělali všechno s radostí, a
aby se škole dařilo ve všech směrech a byla hlavně
zachována. Myslím si, že je to dobře pro obyvatele obce.
Popřála bych i rodičům. Když ten prvňáček přijde na tu
malou školu, tak se cítí dobře. Je to rodinné a příjemné
prostředí. Když prvňáček přijde na velkou školu, tak ze
začátku neví čí je. Dále bych přála všem, jak paní
ředitelce, tak paním učitelkám a nejenom škole, ale i
školce i těm paním kuchařkám, panu topičovi, paní
školnici i ostatním spolupracovníkům, aby spolu
vycházeli, aby se na sebe usmívali.
Ráda bych řekla závěrem, že jsem si nikdy nepomyslela,
že v tuchořické škole budu jednou pracovat jako dospělá
40 let. Byla to krásná doba.
Děkuji za rozhovor.
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Milena Hovorková, kronikářka obce

HASIČI TUCHOŘICE

STATISTIKA VÝJEZDŮ ZA ROK
2021- 3.ČÁST
31. Technická pomoc- Nečemice
Dne 21.8.2021 vyjela jednotka na žádost starosty
obce k odstranění nebezpečné větve do obce
Nečemice.
32. Technická pomoc- Holedeč, Deštnice
Dne 02.09.2021 vyjížděla jednotka k úniku
nebezpečných látek na komunikaci mezi obcemi
Holedeč a Deštnice.
33.-37. Technická pomoc
Dne 21.10.2021 vyjížděla jednotka k popadaným
stromům v obcích Tuchořice, Třeskonice,
Nečemice ,Kluček, Liběšice, Dubčany, Dobříčany.
38. Dopravní nehoda-Liběšice
Dne 22.10.2021 vyjížděla jednotka k dopravní
nehodě se zraněním do obce Liběšice.
39. Technická pomoc- Líčkov

Dne 25.10.2021 vyjížděla jednotka k úniku
nebezpečných látek z popelářského vozu do obce
Líčkov. Spolupráce s HZS a Policií ČR.
40. Požár kontejneru- Nečemice
Dne 31.10.2021 vyjela jednotka k požáru
kontejneru s bioodpadem v chatové osadě U Dubu
u obce Nečemice.
41. Technická pomoc- Nečemice
Dne 14.11.2021 vyjížděla jednotka k padlému
stromu mezi obcemi Nečemice-Lhota.
Facebook Hasiči Tuchořice

SOPTÍCI TUCHOŘICE

SOPTÍCI ZAČÍNAJÍ SOUTĚŽIT
Nabrali jsme nové děti, a tak je pro ně všechno
nové.
Dne 19.9.2021 proběhla Soutěž O pohár starosty
o b c e Ko š t i c .
Jednalo se o
s o u t ě ž
v požárním
útoku, požárním
útoku obráceně
a štafetě dvojic.
Zde si nováčci
vyzkoušeli
t y t o
d i s c i p l í n y.
Umístění
n e b y l o
ideální, ale
všichni se
moc snažili.
Mladší hasiči
se umístili na 10. místě.
Dne 25.9.2021 proběhla Soutěž O pohár
starosty obce Cítolib. Šlo o závod požární
- 15
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všestrannosti, u kterého jde o přespolní běh cca 3
km a plnění disciplín (střelba ze vzduchovky,
zdravověda, technické prostředky, topografické
značky, určování azimutu a jiné). Zde se tým
dorostenců umístil na prvním místě. Pro ostatní
dvě družstva to byl nový závod, a tak jsme rádi, že
jsme se mohli zúčastnit. Obsadili jsme 10. místo.
Dne 16.10. nás čekala poslední soutěž v roce 2021.
Byla to podzimní část hry Plamen – závod
požárnické všestrannosti v Peruci.
Kde jsme
obsadili 12. a 13.místo z 13. týmů v mladších
žácích, 19.místo z 23 týmů v kategorii starší hasiči

a za dorostence se zúčastnil Stanislav Štieber a
obsadil 3.místo z 5 účastníků. Všem dětem gratuluji
a děkuji za účast.

SOPTÍCI SE ZAPOJILI DO ÚKLIDU
OBCE
V půlce září proběhla akce Ukliďme Česko.
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé České republiky (a
dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek.
Počet členů organizačního týmu Ukliďme Česko by
se dal spočítat na prstech jedné ruky. Největší podíl
na celé akci mají ovšem – dobrovolníci. Jen díky
nim je totiž možné úklidovou akci úspěšně
uskutečnit v takovém rozsahu.
Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních
úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a
zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od
začátku až do konce se pak starají o hladký průběh
akce.
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den.
Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů
České republiky.
Termíny úklidů v roce 2022
• Hlavní jarní úklidový den : sobota 2. dubna 2022
• Hlavní podzimní úklidový den : sobota 17. září
2022
Soptíci Tuchořice se 18.9.2021 sešli v počtu 20
mladých hasičů a 10 dospělých, ať už rodičů nebo
vedoucích. Rozdělili se na několik skupin,
které prošli větší část katastru obce
Tuchořice.

členy do SDH Tuchořice. Po několika pokusech
založení ztroskotalo na neaktivitě dětí a nedostatku
vedoucích. V listopadu 2018 Gabriela Beránková a
Ludmila Tvrská po jednáních s velitelem JSDH
Liborem Richterem, starostou SDH Jaroslavem
Šůmou a starostou obce Ladislavem Kubiskou,
založili Soptíky.
Soptíci Tuchořice jsou řádnou odnoží SDH
Tuchořice, která je členem Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Ve sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska je evidováno 362 995 členů
organizovaných v 7663 sborech dobrovolných
hasičů. V jejich řadách je také 64 485 dětí a mládeže
ve věku do 18 let.
Soptíci Tuchořice a jejich činnost se řídí pravidly
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, směrnicemi
hry Plamen a celoročními plány SDH.
Na první schůzce v současné klubovně SDH
Tuchořice se sešlo 18 dětí, které sportovní kroužek
Soptíci zaujal. V průběhu čtyř let jsme měli různé
počty dětí, nikdy jsme však neměli méně než 15
dětí. V současné době máme v Soptíkách 33 členů
(3 v přípravce, 18 v mladších žácích, 7 ve starších
žácích a 5 v dorostenecké kategorii). Přibližně po
dvou letech jsme od obce dostali vlastní klubovnu,
kterou jsme si vyzdobili k obrazu svému.
Vedoucí kolektivu mládeže po celé čtyři roky je
Gabriela Beránková.
Vedoucí družstva MH se v průběhu čtyř let měnil
v tuto chvíli jimi jsou Jaroslav Štieber a nově Jana
Misařová. Spousta dalších lidí je na pozicích řidičů,
strašidel, pomocníků a jiných podporovatelů, kteří
se starají o to, aby vše fungovalo, jak má. Všem na
každé pozici děkujeme za přízeň a podporu.

Nasbírali jsme spoustu nedopalků,
plastových lahví, pneumatik, papíru a jiného
odpadu. Trasy chodíme pravidelně jednou za
půl roku a stále nás překvapuje kolik odpadu
v okolí nalezneme.

SOPTÍCI OSLAVILI 4 ROKY
OBNOVENÍ SVÉ ČINNOSTI
Dne 27.11. to byly přesně čtyři roky od
znovuobnovení mladých hasičů.
Na začátku toho založit Soptíky byla
myšlenka vychovat si své nástupce a mladší
- 16
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Gabriela Beránková, vedoucí kolektivu Soptíci

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Liběšice u Žatce

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Milí přátelé,
s r d e č n ě Vá s z d r a v í m v
nastalém adventním čase,
kdy se před námi otevírají
opět blížící se sváteční dny
Vánoc. Čas letí velmi rychle a
tak nám utekl rok plný
různých pandemických
zvratů a stále ještě, jak sami
stále vidíme, není u konce. V
té souvislosti si jistě člověk
musí klást důležité otázky,
které se týkají naší budoucnosti, ale také vzájemné
ohleduplnosti, pochopení pro druhé nebo dokonce,
chcete-li, lásky k bližnímu. V této souvislosti je jistě
možné zmínit slova papeže Františka, který řekl už
na jaře, že nechat se očkovat, je projev lásky k
bližnímu. Vím, že je mnoho lidí, kteří mají své
zásadní důvody a nechtějí o tom ani slyšet. Přesto
stojí za povšimnutí, když si člověk uvědomí, že něco
dělám nejen kvůli sobě samému, ale také kvůli těm,
kteří mohou být nějakou prazvláštní nemocí
ohroženi daleko více, než já, je určitě něco, co s
láskou k bližnímu nepochybně souvisí. Nechci tady
vůbec rozvádět nějaké diskuse, jen mi připadá, že
právě ten ohled na druhé, je jistě téma velmi
obecné a důležité. Láska k bližnímu je něco, co
všichni strašně moc potřebujeme a bezpochyby si o
takovou věc nejde říct, měla by být přirozená a
určitě by měla vyplývat ze srdce
každého z nás. Ale všichni dobře
víme, že to tak jednoduše
nefunguje. Mezi lidmi je spousta
napětí, někdy dokonce
vyhrocených vztahů, zloby či
dokonce nenávisti. Důkazem
toho jsou neustále přetrvávající
válečné konflikty, které se stále
někdy v nějaké části světa
přelévají z místa na místo. Jak
říká starozákonní autor knihy
Kazatel: „Nic nového pod
sluncem…“ Kéž by to tak nebylo.
Kéž bychom uměli a chtěli být
o h l e d u p l n í . Ké ž b y c h o m
nehleděli nikdy jenom sami na
sebe, ale přemýšleli o tom, jestli
tím či oním někomu nechtěně
neubližujeme. Mnoho věcí se

mezi námi stává bez toho, že by někdo měl už
dopředu nějaký zlý záměr, ale stává se, že ten druhý
to pochopí úplně jinak a je z toho konflikt. Někdy
se doporučuje, že by se člověk měl nejdříve
kousnout do jazyka, než vypustí nějaké zlé slovo,
aby toho pak nemusel zbytečně litovat, co vlastně
řekl. Nepochybně je v tom určitá lidová moudrost,
kterou si člověk může nějak do svého života
přebrat. V nastalém a jistě nejednoduchém čase,
kdy očekáváme s napětím věci příští, bych Vás rád
ujistil o modlitbě za Vás všechny. To je asi důležité
vědět, že nikdy nejsme úplně opuštěni, ať
prožíváme v životě cokoli – radosti či trápení. Rád
bych Vám napsal, co bude o Vánocích a jaká bude
třeba ta příští Tříkrálová sbírka, ale opravdu to
nevím. Věci se mění někdy ze dne na den. Věřím, že
pokud nebude možné, aby se Tříkrálová sbírka
konala, jistě najdete Tříkrálovou kasičku na Vašem
milém obecním úřadě nebo se s ní potkáte ve
spolupráci s místní základní školou a také určitě
najdeme cestu, abychom Vám nějaké informace
doručili do poštovních schránek, abyste mohli,
budete-li chtít, na dobročinné účely této
humanitární sbírky přispět.
Chtěl bych Vám na závěr všem popřát především
radost a pokoj v srdci, ať Vaše všední dny žádná
mlha neovládá a ať prožijete klidné adventní dny,
radostné a pokojné svátky v kruhu rodiny a do
nového roku si budeme přát, aby byl šťastný a třeba
abychom v něm zažili nějaké nové obdarování.
Srdečně Vás všechny zdraví
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o.Vilém, fara Liběšice

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA V TUCHOŘICÍCH V ROCE 2022
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STŘÍPKY Z HISTORIE

100 LET VZNIKU ČESKÉ ŠKOLY V
TUCHOŘICÍCH
Kde se tehdy a vlastně až do roku 1833 učilo,
nevíme. Když se kdysi v 19. století opravoval dům
tehdejší čp. 102, byla v křížku na střešní zvoničce
nalezena pamětní listina o stavbě školy právě v
této budově. Psalo se v ní, že roku 1833 byla škola
postavena během tří měsíců. Veškeré náklady
nesli obyvatelé Tuchořic, hlavní zásluhu údajně
měli rychtář Anton Tippner a majitel statku čp.
61 Josef Diez. Zvonička ze staré školy byla v roce
1850 přenesena na kapličku na návsi, která byla
právě toho roku postavena.
Je až neuvěřitelné, že se mezi roky 1792–1907,
kdy bylo dokončeno vydávání Tutteho vlastivědy,
v tuchořické škole vystřídali jen čtyři učitelé.
Zpočátku o obsazení míst kantorů rozhodovala
vrchnost, později církev a od roku 1864 získaly
patronát nad národními školami obecní úřady,
které tak mohly rozhodovat o obsazení míst
ředitelů. Při školách vznikaly místní školní rady,
které se staraly o jejich provoz a finanční
zabezpečení. V uvedeném období se v Tuchořicích
vystřídali Christian Phillip (1792–1808), Anton
Grab (1808–1842), Anton Schmalfuss (1842–
1882) a Karl Ihl (1882 – nejméně do 1907). Zdá se,
že tuchořická obec věnovala své škole maximum
pozornosti a vytvářela pro své kantory takové
podmínky, aby ve vsi zakotvili natrvalo. Učitel se
ve vsi těšil vážnosti a respektu. Když odcházel do
výslužby, tak většinu lidí, které v Tuchořicích
potkával, naučil číst a psát, skoro všichni byli jeho
žáky. Učitelé hráli významnou úlohu při
formování kulturního života na vsích a nejinak
tomu jistě bylo i v Tuchořicích.
Řídící Ihl měl i vědecké sklony. Z literatury se
dozvěděl, jaké paleontologické poklady se
skrývají v jednom z místních kamenolomů. Sbíral

fosilie z třetihorního období, které třídil a podával o
nich zprávy vědeckým institucím. Ihl také objevil a
pojmenoval několik neznámých třetihorních
měkkýšů. Kromě paleontologie se Karl Ihl zajímal
také o archeologii. Poblíž některého z lomů objevil v
průběhu dvaceti let kolem čtyřiceti hrobů snad z
doby kamenné. Jeho sbírka nálezů je na jedné z
fotografií v Tutteho vlastivědě.
Do roku 1876 byla zdejší škola jednotřídkou. Tehdy
byla rozšířena o druhou třídu a roku 1885 o třetí. K
tomu by bylo došlo už dříve – vždyť v roce 1864 bylo
v Tuchořicích 109 dětí ve věku povinné školní
docházky! To bylo nejvíc na celém žateckém okrese
hned po Měcholupech. Nebyly ale prostředky na
postavení nové školy, kam by se vešlo více tříd. Stará
škola čp. 102 už ale nevyhovovala. Roku 1884 se
proto přikročilo ke stavbě zcela nové školní budovy.
V květnu 1885 ji slavnostně otevřel liběšický děkan P.
Franz Urban. Investice si vyžádala 24 000 korun. Bylo
nutné také posílit pedagogický sbor, který se nyní
skládal z ředitele, dvou učitelů a industriální učitelky,
která měla na starosti ruční práce a podobné
předměty. Ve školní budově z roku 1885, několikrát
přestavované, dnes sídlí obecní úřad.
Součástí vzdělávacího procesu v obecné škole byla
tehdy i výuka náboženství. Děti si mohly vybrat mezi
katolickým knězem, evangelickým pastorem a
židovským učitelem náboženství. Ještě v roce 1864
ale v Tuchořicích žádní evangelíci nebydleli. Celkem
729 osob se tehdy hlásilo ke katolíkům, 59 osob byli
izraelité. Na Tuchořicku se v průběhu 18. a 19. století
vytvořila silná židovská menšina. Ve zmíněném roce
1864 žilo v Liběšicích 160, na Líčkově 112, v
Nečemicích 22 a v Třeskonicích 33 Židů. Tuchořičtí,
třeskoničtí a nečemičtí Židé měli své náboženské
centrum v Liběšicích, kde byla synagoga.
Česká obecná škola v Tuchořicích byla otevřena 13.
září 1921.
Knihu, z níž je uvedený úryvek, můžete zakoupit na
Obecním úřadě v Tuchořicích. Cena 200,-Kč.
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